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Міністерство регіонального розвитку,  

будівництва та житлово-комунального господарства України 

01601 вул. Велика Житомирська, 9 

 

 

 

Коментарі до ДБН по метрополітену 

 

 

Шановний Леве Ревазовичу,  

 

Асоціація велосипедистів Києва висловлює подяку за зусилля міністерства задля  

оновлення великої кількості державних будівельних норм у сфері містопланування та 

транспорту. Зокрема, зараз у процесі оновлення перебуває норма щодо будівництва 

метрополітенів.  

 

Ознайомившись з опублікованим проектом ДБН В.2.3-7:201Х, висловлюємо стурбованість 

відсутністю уваги розробників до підвищення якості обслуговування та доступності споруд 

метрополітену для маломобільних груп населення. У додатку у таблиці додаємо свої 

коментарі та зауваження щодо окремих пунктів проекту документу. Конкретні нові 

формулювання по деяких пунктах мають бути додатково сформовані розробниками 

документа, адже АВК не володіє достатнім рівнем експертизи і покладається на досвід та 

знання розробників документа.    

 

Асоціація завжди готова допомагати і підтримувати Міністерство у підготовці сучасних 

стандартів для створення доступної та інклюзивної міської транспортної інфраструктури.  

 

Додаток: Пропозиції - на 3 арк. 

 

З повагою,  

Анастасія Макаренко  

Виконавча директорка АВК 

 

____________________________________________________________________________ 

Асоціація велосипедистів Києва                                                                                 info@avk.org.ua 

вул.Набережно-Лугова,12, офіс 205 - 04071, Київ, Україна                                     +38(097)119 1142 

www.avk.org.ua                       
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Поточна редакція Пропозиція Коментар 

6.7 Ескалатори на станціях і 

в коридорах між станціями 

слід приймати: - при висоті 

підйому від 4 до 6 м – тільки 

для підйому пасажирів; - 

при висоті підйому понад 6 

м – для підйому і спуску 

пасажирів. 

дозволити облаштування 

ескалаторів за будь-якої 

глибини залягання станцій, 

а також для доступу у 

переходи, що ведуть до 

вестибюлів 

Таке рішення підвищить 
доступність, зокрема, для 
маломобільних, яких у 
Києві, за даними 
Департаменту 
містобудування та 
архітектури КМДА, понад 
50% загальної кількості 
населення (літні люди, 
люди з травмами або 
тимчасовим погіршенням 
здоров’я, люди з 
інвалідністю, люди з 
малими дітьми) 

6.10 Для маломобільних 

груп населення слід 

передбачати 

вантажопасажирські ліфти з 

рівня касового залу до рівня 

підлоги станційних 

платформ. Кількість ліфтів 

– по одному на кожному 

вході у вестибюль, але 

менше ніж два на кожну 

станцію. 

Додати пункт про 

облаштування доступності 

станцій пересадки.  

Для доступу маломобільних 

груп населення шлях від 

входа (вихода) із 

підвуличного підземного 

переходу до платформи 

має проектуватись якомога 

коротшим.  

 

8.8 Виходи (входи) із 

підземних вестибюлів слід 

передбачати в підвуличні 

пішохідні переходи або в 

будинки (павільйони) зі 

встановленням в переходах 

дверей типу «Метро». 

8.8 Виходи (входи) із 

підземних вестибюлів слід 

передбачати в підвуличні 

пішохідні переходи або в 

будинки (павільйони) зі 

встановленням в переходах 

автоматичних розсувних 

дверей. 

Зараз двері є суттєвою 

перешкодою для 

маломобільних (зокрема, 

людей з валізами, літніх 

людей та з дитячими 

візками, а їх набагато 

більше, аніж може 

обслужити ліфт на станції). 

Якщо є потреба, дописати 

вимоги з мінімізації 

тепловтрат на станціях.  

8.15 На входах (виходах) у 

вестибюлі слід передбачати 

тамбури з двома рядами 

дверей. 

8.15 На входах (виходах) у 

вестибюлі слід передбачати 

автоматичні розсувні двері. 

Аналогічно: для 
забезпечення доступності 
станцій для маломобільних 
груп 

8.16 Сходи в підвуличні 

підземні переходи, що 

8.16 Сходи або ескалатори 

в підвуличні підземні 

Аналогічно: для 
забезпечення доступності 
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примикають до підземних 

вестибюлів, слід накривати 

павільйонами з одним 

рядом дверей. Відкриті 

сходи слід обрамляти 

парапетами. Підігрів сходів 

слід передбачати згідно з 

11.28  

переходи, що примикають 

до підземних вестибюлів, 

слід накривати 

павільйонами з одним 

рядом автоматичних 

розсувних дверей. Відкриті 

сходи або ескалатори слід 

обрамляти парапетами. 

Підігрів сходів слід 

передбачати згідно з 11.28  

станцій для маломобільних 
груп 

8.17 З кожного боку вулиці 

на одному зі сходів у 

підвуличний перехід, що є 

входом (виходом) в 

підземний вестибюль, а 

також на сходах до 

платформи станції слід 

передбачати спуск (підйом) 

завширшки 1 м для руху 

пасажирів з дитячими 

колясками та інвалідів 

згідно з ДБН В.2.2-17 та 

ДСТУ-Н Б В.2.2-31. 

 Це рішення не забезпечує 

доступність для жодної з 

цих категорій. Переглянути 

разом з цільовими 

аудиторіями яке/які рішення 

є доречними. 

8.18 Ширину підвуличного 

переходу, що служить 

входом (виходом) в 

підземний вестибюль 

станції, слід приймати не 

менше ніж 6 м. 

8.18 Ширину підвуличного 

переходу, що служить 

входом (виходом) в 

підземний вестибюль 

станції, слід приймати не 

менше ніж 6 м. У 

підвуличних переходах та 

підземних вестибюлях 

допускається облаштування 

стійок для паркування 

велосипедів за умови 

збереження вимог до 

евакуації. 

Європейська практика 
показує ефективність 
комбінації громадського та 
велосипедного транспорту. 
Вестибюлі та підземні 
переходи можуть 
забезпечувати надійне 
зберігання велосипедів 
протягом дня.  

Розділ 17 - захист від шуму.  Додати конкретні методи 

зниження шумового 

забруднення у метро.  

Жодної конкретики як саме 

відбувається зменшення 

рівня шумового 

забруднення. Можливо у 

посиланнях на ДСТУ у 

цьому пункті і міститься 

необхідна інфо, але це не 
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очевидно. Буде добре 

почути які конкретно заходи 

по захисту від шуму 

допускаються цим ДБН та 

згаданими ДСТУ. 

  

 


